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GLASNIK
19. NEDELJA MED LETOM
Zaradi ukrepov ob epidemiji koronavirusa je
potrebno, da ob vsaki nedeljski sv. maši
zberemo telefonske številke prisotnih, vsaj
enega iz vsake družine. Tako lahko v primeru,
da je bil kdo izmed udeležencev okužen,
pristojni kontak>rajo vse udeležence.
Ob vhodu v cerkev so nastavljeni listki in
pisala, da lahko napišete svojo telefonsko
številko (brez imena in priimka) in jo oddate
v pripravljeno košaro. Te številke se morajo
hrani> 30 dni v zapr> kuver>, nato bodo
uničene.
------------------

Maše redno po urniku do petka.
------------------

V soboto je praznik Marijinega vnebovzetja.
Maše bodo ob 7h v Moziju, ob 8.45 v
Šmihelu, ob 12h na Mozirski planini in ob
10h ter 19h pri sv. Roku na Brezju.
------------------

V nedeljo godu sv. Rok. Maše bodo ob 7h v
Moziju, ob 8.45 v Šmihelu in ob 10h ter 19h
pri sv. Roku na Brezju.
ZA MAŠE NA PODRUŽNICAH VELJAJO ISTA
PRAVILA KOT ZA MAŠE V ŽUPNIJSKI CERKVI.
------------------

Na enodnevni izlet z ministranR in
otroškimi pevci gremo v ponedeljek, 24. 8.
------------------

Krašenje župnijske cerkve v Mozirju:
Ljubija: 16. 8.; Radegunda: 23. 8.; Brezje: 30.
8.; Loke: 6. 9.; Lepa Njiva: 27. 9. 2020.
------------------

V okviru priprave na Misijon 2020
pripravljamo z misijonarji br. kapucini in s.
misijonarkami duhovno obnovo za mozirske
in šmihelske župljane, ki bo v Kančevcih od
petka, 25. do nedelje, 27. septembra 2020.
Tja bomo odšli skupaj z avtobusom, v teh 2
dnevih pa se bomo skupaj z bra> in sestrami
misijonarkami duhovno poglabljali in v
molitvi pripravljali na misijon.
DUHOVNA OBNOVA JE NAMENJENA VSEM.
Prijavite se do konca avgusta.

EVANGELIJ PO MATEJU (14,22-33)
Ko se je množica nasi>la, je Jezus takoj
naročil učencem, da so šli v čoln in se
peljali pred njim na drugo stran; sam
naj bi medtem odpús>l množice. In ko
je množice odpús>l, je šel na goro, da bi
na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil
tam sam. Čoln pa se je medtem oddáljil
že precej stadijev od brega. Valovi so ga
premetavali, kaj> pihal je nasprotni
veter. Ob četr> nočni straži je Jezus
hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga
učenci videli hodi> po jezeru, so se
vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od
strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj
rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne
bojte se!« Peter mu je odgovóril in
rekel: »Gospod, če si >, mi ukaži, da
pridem po vodi k tebi.« On mu je dejal:
»Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil
po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da
je veter močan, se je zbal. Začel se je
potaplja> in je zavpil: »Gospod, reši
me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga
prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si
podvómil?« In ko sta stopila v čoln, je
veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu,
so se mu poklonili do tal in rekli:
»Resnično, > si Božji Sin.«
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OZNANILA od 9. — 16. 8. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
9. 8. 2020

Ponedeljek
10. 8.
Torek
11. 8.

19. NEDELJA MED
LETOM

sv. Lovrenc,
diakon in
mučenec
sv. Klara, devica,
redovna
ustanoviteljica

Sreda
12. 8.

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Ivana Glušič

10.00

za + Jožeta Mikek (Radegunda)

8.00

za + Antona Belak
v zahvalo

19.00

za + Ivana Mikek
za + Vida Marolt in Tomaža
za + Deleja Kotnik Mariko

8.00

za + Terezijo Breznik
po namenu

Četrtek
13. 8.

sv. Radegunda,
redovnica

19.00

za + Franca Slemenška
za + Franca Goličnik
za + Antona Reberšak

Petek
14. 8.

sv. Maksimilijan
Marija Kolbe

19.00

za + Vinkota Port (obletna)
za + Jožefo Korošec
za + Antona Napotnik

Sobota
15. 8.

MARIJINO
VNEBOVZETJE,
slovesni in
zapovedani
praznik

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Marijo in Mirkota Praprotnik

8.45

za + Terezijo Vreš (Šmihel)

10.00

za + Ljudmilo Rakun (30 dan) (Brezje)

12.00

za Štefana Gaber (Mozirska planina)

19.00

za + 2 Franca in Ano Praprotnik (Brezje)

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Rozalijo Verbuč (Šmihel)

10.00

za + Marijo Rajter
(Brezje)
za + starše Podlesnik in Veroniko Moličnik

19.00

za + Marijo Gregorc (Brezje)

Nedelja
16. 8.
2020

20. NEDELJA MED
LETOM
sv. Rok, romar
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